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INFORMAÇÕES GERAIS 
Até aos anos 60, as tintas de cola eram as tintas de 
interior habitualmente utilizadas nos antigos estados 
federados, costume que nos novos estados federados 
se prolongou até à queda do muro. Devido à 
disseminação das tintas plásticas de emulsão prontas 
a aplicar, as tintas à base de cola, apesar de todas as 
suas vantagens, foram desaparecendo do mercado. 
Os aglutinantes das antigas tintas de cola eram 
sobretudo ossos, amido e cola de couro. A tinta de 
cola da Kreidezeit usa a metilcelulose como 
aglutinante. Esta não contém conservantes nem 
agentes antiespuma, sendo, por isso, especialmente 
indicada para pessoas alérgicas. As pinturas com tinta 
de cola possuem alta capacidade de difusão, tendo, 
consequentemente, efeitos positivos no ambiente 
térmico interior. 
 
APLICAÇÃO 
A tinta de cola da Kreidezeit é uma tinta para paredes 
e tetos em interiores. 
As superfícies adequadas são os papéis de parede 
granulados e afins, gesso cartonado, placas de fibra 
de gesso, rebocos e pedra. Em pinturas de emulsão 
antigas, só após aplicação em áreas de teste com 
resultados positivos. 
A tinta à base de cola da Kreidezeit é a solução ideal 
para trabalhos de estuque e pintura de tetos, podendo 
igualmente ser aplicada em paredes, 
especialmente em superfícies que exijam uma 
camada de tinta com tensão reduzida. Não é 
indicada para superfícies como, por exemplo, pinturas 
com tintas de óleo, revestimentos de matéria plástica, 
superfícies não absorventes e permanentemente 
húmidas.  
Para áreas húmidas, recomendamos tinta de cal da 
Kreidezeit (Art. 888). 
 
CARACTERÍSTICAS 
- Pó a misturar com água 
- fácil de aplicar 
- grande poder de cobertura 
- mate, lavável 
- branco natural devido aos pós de mármore finos 
- Grau de brancura correspondente à tinta de 
caseína marmórea (art. n.º 105 – 108) 
- sem branco de titânio 
- reduzida tensão 
- alta capacidade de difusão 
- cheiro neutro 
- sem conservantes 
- reversível em água 
- fácil de remover 

 
COMPOSIÇÃO: 
Giz, pó de mármore, caulino, metilcelulose 
 
FERRAMENTAS ADEQUADAS: 
Rolos de pintura e trinchas para fachadas/tetos. O 
produto é adequado para aplicação com pistolas de 
pintura “Airless”. 
 
Encontra na nossa gama de produtos trinchas de boa 
qualidade para tetos e fachadas. 
Trincha para fachadas (Art. n.º P 6080).  
Trincha para fachadas pequena (art. n.º P 6054.1). 
Trincha para tetos grande (art. n.º P 6054.2). 
 
TRABALHOS PREPARATÓRIOS: 
A superfície deve estar isenta de pó, seca, limpa, 
firme, sem gordura e sem substâncias que possam 
interferir com a aplicação. 
 
- Remover exaustivamente pinturas a têmpera 
aglutinantes e outras pinturas gredosas antigas que 
não suportem revestimentos. Remover pinturas 
antigas soltas. Limpar bem os resíduos de cola de 
papel de parede da superfície. 
- Varrer exaustivamente as superfícies arenosas. 
- Remover partes soltas de reboco e alvenaria e 
substituir por materiais equivalentes.  
- Isolar agentes penetrantes e colorantes existentes na 
superfície com base isolante de goma-laca (art. 234). 
- Limpar as superfícies minerais bolorentas com lixívia 
de soda. 
 
MISTURA DA TINTA 
Juntar a tinta em pó à quantidade de água fria 
indicada, utilizando para o efeito um berbequim 
potente com misturador, deixar repousar no mínimo 
30 min. Antes da aplicação, voltar a misturar bem. 
 
QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA / 
DILUIÇÃO 
Cerca de 0,9 litros de água por quilograma de tinta em 
pó. 
A quantidade de água deve ajustar-se no local da obra, 
de modo a obter-se um bom espalhamento, por isso, se 
necessário, pode ainda adicionar um pouco mais de 
água. 
 
PRIMEIRA DEMÃO 
Nas superfícies com uma capacidade de absorção 
elevada ou irregular, aplicar primário de caseína 
KREIDEZEIT (art. 145) ou tinta de cal diluída (art. 
1103 /  125 g de tinta de cal + 8 litros de água). 
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UTILIZAÇÃO 
Aplicar uma camada fina e uniforme de tinta de cola 
nas superfícies devidamente preparadas. 
Temperatura mínima de utilização  8°C. 
 
Durante a utilização, a tinta é transparente; só atinge o 
seu pleno poder de cobertura depois de 
completamente seca. 
 
Depois de misturada, a tinta tem de ser utilizada no 
prazo de 3 dias. Em princípio, a tinta pode ser 
conservada até duas semanas mas, com o tempo, 
torna-se mais líquida e, consequentemente, mais 
difícil de utilizar. Em caso de pausas mais prolongadas 
no trabalho, tapar a tinta e voltar a misturar antes de 
utilizar. 
 
MATIZAR 
É possível matizar as tintas, sem problemas, com 
todos os pigmentos terrosos, minerais e de espinela da 
KREIDEZEIT até um máximo de 10%. Para isso, 
misturar os pigmentos, sem grumos, diretamente na 
água, antes de misturar a tinta de cal; para matizar 
tintas, misturar com um pouco de água e juntar essa 
mistura lamacenta à tinta já preparada. 
As tabelas de cores das "Tintas de parede 
KREIDEZEIT" estão disponíveis nas nossas lojas ou 
diretamente no nosso site. 
 
RENOVAÇÃO 
A tinta de cola pode ser pintada por cima cerca de 2 – 
3 vezes. Caso se ultrapasse esse número, as camadas 
antigas podem soltar-se da superfície durante a nova 
pintura e aderir às ferramentas de trabalho. 
Para renovação, a tinta é molhada, pulverizando ou 
pincelando repetidamente com água morna (adicionar 
um pouco de detergente!). Em seguida, raspar a tinta 
com uma espátula sem fazer força, retirar os resíduos 
de tinta restantes com uma brocha, deixar secar e 
pintar por cima com tinta de cal.  
As tintas de cola apenas podem ser re-pintadas com a 
tinta de cola da KREIDEZIET ou a Tinta de Cal da 
KREIDEZEIT.  
Não podem ser re-pintadas com nenhum outro tipo de 
tinta - Perigo de fissuração!!! - 
  
CONSUMO 
Cerca de 120 g de tinta em pó / m² por demão em 
superfícies lisas com poder de absorção normal. 
As quantidades exatas de utilização devem ser 
determinadas em função do suporte. 
 

 
TAMANHO DOS RECIPIENTES 
Art. 118 5 kg para cerca de 40 m² 
Queira consultar os preços na lista de preços em vigor 
 
TEMPOS DE SECAGEM 
Pode pintar-se por cima após cerca de 8 horas, 
Completamente seca após cerca de 24 horas. 
 
ARMAZENAGEM 
Quando armazenada em local fresco, seco e a 
temperaturas acima do ponto de congelação, a tinta 
em pó pode ser conservada, no mínimo, durante 3 
anos. 
 
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS 
Limpar logo após a utilização com água ou solução de 
sabão. 
 
ELIMINAÇÃO DE RESTOS DE PRODUTO 
Não eliminar os resíduos do produto através da 
canalização e, se possível, consumir até ao fim. Os 
resíduos de produto, quando secos, podem ser 
depositados no lixo doméstico. Os recipientes que não 
apresentem resíduos de produto podem ser colocados 
no ecoponto. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO 
Não se aplica, não é um produto perigoso 
 
OBSERVAÇÕES 
Até mesmo as tintas à base de substâncias naturais 
devem ser armazenadas fora do alcance das crianças. 
 
Ter atenção a possíveis alergias a produtos naturais. 
 
As presentes informações foram reunidas de acordo 
com as nossas mais recentes experiências. Devido 
aos métodos de utilização e fatores ambientais 
influentes e às diferentes propriedades das 
superfícies, exclui-se a obrigatoriedade pela validade 
geral das recomendações particulares. Antes da 
utilização, a aptidão do produto para o fim específico 
deve ser testada (camada de teste). 
 
Em caso de revisão ou alteração do produto, os textos 
perdem a sua validade. 
 
Para informações mais atualizadas sobre o produto, 
consulte o site >> www.kreidezeit.de << ou contacte 
diretamente a Kreidezeit. 
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